
 

RREEGGUULLAAMMEENNTTUULL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULLUUII  DDEE  
RREEZZIIDDEENNŢŢIIAATT  ŞŞII  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  
PPOOSSTTUUNNIIVVEERRSSIITTAARR  MMEEDDIICCAALL  

 

DDiissppoozziiţţiiii  ggeenneerraallee  
 
Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru 

absolvenţii licenţiaţi ai Facultăţii de Medicină, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia 
dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale. 

 
Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea 

Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. 
La nivelul Universităţii Transilvania se organizează Departamentul de Rezidenţiat şi 

Învăţământ Postuniversitar Medical. Comisia coordonează întreaga activitate de rezidenţiat şi 
învăţământ postuniversitar din domeniul sănătăţii din centrul universitar Braşov.  

Fac parte din Comisia de Rezidenţiat şi Învăţământ Postuniversitar Medical a 
Universităţii Transilvania toţi coordonatorii programelor de rezidenţiat (profesori şi 
conferenţiari universitari din nomenclatorul specialităţilor medicale) precum şi un 
reprezentant al conducerii Facultăţii de Medicină. 

Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară pentru fiecare specialitate, conform unei 
curriculae de pregătire şi unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi 
terapeutice, obligatorii  

 
AAttrriibbuuţţiiiillee  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  ssuunntt::  
 Controlează şi îndrumă pregătirea rezidenţilor; 
 Colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Ministerul Sănătăţii în vederea 

organizării şi desfăşurării programelor de rezidenţiat; 
 Urmăreşte respectarea metodologiilor elaborate de Ministerul Sănătăţii pentru 

pregătirea teoretică şi practică a rezidenţilor; 
 Numeşte îndrumătorii de rezidenţiat conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii; 
 Asigură repartizarea judicioasă a rezidenţilor în funcţie de numărul de paturi din 

unităţile spitaliceşti, laboratoare, cabinete de medicina familiei, numărul de 
îndrumători şi gradul de calificare al acestora, numărul de manopere şi intervenţii 
chirurgicale solicitate; 

 Elaborează metodologii de evaluare a pregătirii în rezidenţiat în conformitate cu 
reglementările în vigoare; 

 Urmăreşte desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează cursurile conform 
curriculei de specialitate; 

 Organizează examenul final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice şi 
practice dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat; comisia 
de examen este alcătuită din coordonatorul de rezidenţiat şi îndrumătorul de stagiu; 

Universitatea Transilvania din Braşov 

Departamentul de pregătire în rezidenţiat  
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• 	 Coopteaza rezidenti in cadrul colectivelor de cercetare; 
• 	 Co laboreaza cu Ministerul Educa~iei, Cercetari i, Tineretului ~i Sportului, ColegiuI 

Medicilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali ~ i ai Mo~elor cUn Romania 
in vederea bunei desIa~urari ~i creditari a cursurilor postuni versitare ~i a pregatirii 
speciali~tilor; 

• 	 Elaboreaza la solieitarea Ministeru lui Sanatalii tematici, bibliografii ~i comisii 
pentru examenele de rezidenliat, medic specialist ~i medic primar; 

• 	 Organizeaza impreuna eu Direetia de Sanatate Publica ~ i Ministerul Sanatalii 
examenele de medic spedalist ~i medic primar in centruJ universitar Bra~ov' 

• 	 Colaboreaza cu departamentele de la nivelul Directiei de Sanatate Publica, 
Ministerului SanaHitii, Ministerului Educaliei, Cercetarii, Tineretului ~ i Sportului In 
vederea elaborarii obiectivelor educationaie pentru pregatirea medicala continua 
prm c urs uri postuniversitare ~i pregatire pentru oblinerea atestatelor de studii 
postuniversitare ~i eompJementare; 

• 	 Stabile~te strategii de perfectionare a inva!amantului postuniversitar; 
• 	 Elaboreaza metodologii ~i organizeaza schimburi de experientli cu universitati de 

medicina din tara ~i din strrunatale in vederea imbunatalirii pregatirii prin 
rezidenliat, obtinerii atestatelor de studii complementare ~i optimizarii tematicii 
cursurilor postuniversitare 

Atributii1e coordonatorului programului de rezidenpat 
• 	 Coordoneaza desta~urarea programului de rezidentiat din uni tatea sanitara 

acreditata, in specialitatea In care are integrare dinica; 
• 	 Nominalizeaza indrumatorii de formare in reziden~iat; 
• 	 Coordoneaza activitatea rezidentilor, repartitia acestora in serviciul de garda ~i 

evollllia profesionala a acestora' 
• 	 Urmare~te ~i raspunde de desIa~urarea modulelor de pregatire ~i organjzeaza 

cursurile, conform curricurnului de speeialitate; 
• 	 Colaboreaza cu coordonatorii de program din unitatile I seetii1e in care rezidenlii i~i 

efectueaza modulele complementare, in vederea asigurarii condi~iilor optime de 
desfa~urare a acestora; 

• 	 Organizeaza examenul final de modul, cu verificarea aptiludinilor teoretice ~l 

practice, dobandite de reziden~ii care au parcurs programul de rezidentiat; 
• 	 Coopteaza rezidenti in cadrul colectivelor de eercetare pe care Ie conduce 

VI. Dispozitii finale 

Prezentul regulament a fost discutat ~l aprobat 'in ~edinta Senatului Universitati i 
Transilvania din Bra~ov din data de 8.07.2011 . 

Coordonator Departament 
Conf. univ. dr. Laurentill Nedelcu 
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